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«Els aqüífers van a pitjor i els pous només
donen un terç del que brollaven fa anys»
Els pagesos del Maresme s’oposen a pagar un impost per l’aigua que consumeixen que, segons els primers càlculs, suposaria un augment
d’entre 180 i 200 euros per hectàrea a l’any. Demanen que si l’aigua és un bé públic, que la pagui tothom
EMMA ANSOLA / Barcelona

J El Departament de Medi
Ambient, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua,
vol que els pagesos situats
a la part baixa de la Tordera
paguin per l’aigua amb l’argument que s’ha aconseguit
recuperar els aqüífers gràcies a la posada en marxa
de la dessalinitzadora de
Blanes. Els pagesos del Maresme ja han avançat que
no estan d’acord a ser els
únics que paguin l’impost.
—Per què es neguen a
pagar l’aigua?
—«En primer lloc, perquè és molt díficil de demostrar que gràcies a les
dessalinitzadores s’hagin
recuperat els aqüífers i, en
segon lloc, perquè cal situar
la problemàtica l’any 2000,
quan a causa de l’elevat volum d’aigua que es va extreure del pou de Blanes
es van assecar tots els aqüífers del voltant. Vam mobilitzar-nos fins a arribar a
l’acord amb el departament
de tancar el pou de Blanes,
al pla de Palafolls, quan
entrés en funcionament la
dessalinitzadora. O sigui,
que primer vam ser els
damnificats, ens vam quedar sense aigua, i ara que
ens recuperem ens diuen
que som uns beneficiats.
Per això no ens creiem els
arguments que ens donen.»
—A canvi de què estarien
d’acord a pagar per l’aigua?
—«Primer de tot caldria
obrir una negociació que

no s’ha fet. Per començar
hauria estat bé que l’impost
que ens volem fer pagar
ara també l’estenguessin,
per exemple, a les empreses
envasadores d’aigua.»
—Però el sector agrícola
és el que més aigua consumeix?
—«A la conca de la Tordera el consum d’aigua disminueix a causa de la pèrdua de conreus que comporta la pressió urbanística
i a més el sistema de regadiu
es fa amb aspersors i el
degoteig, amb la qual cosa
estalviem aigua.»
—Vostès paguen per l’aigua que consumeixen?
—«Nosaltres no paguem
el cànon d’aigua però ens
hem de fer càrrec d’altres
costos, com la construcció
dels pous, el manteniment,
les estacions de bombament i l’electricitat, i us asseguro que l’aigua de pou
és molt cara i escassa. Per
això també som els primers,
per lògica, a estalviar-la.
Cal dir també que els aqüífers cada vegada estan pitjor i ara els pous només
ens donen un terç del que
brollaven quan es van
obrir.»
—Si s’arriba a la negociació, a canvi de què pagarien l’aigua?
—«Repeteixo que no estem d’acord a pagar el cànon, però en tot cas s’hauria de fer a canvi de la
concessió d’aigua. Hauríem de pagar pel consum

real d’aigua i no pas per
hectàrees o perquè, com
diuen ara, som beneficiaris
de la dessalinitzadora.
També pensem que aquest
cànon l’hauríem de pagar
tots, començant per les
multinacionals que envasen aigua. Les tarifes que
s’apliquessin també haurien de ser raonables, fruit,
com he dit, d’una negociació.»
—Han calculat què els
pot suposar aquest nou
impost?
—«Sí, ja ho hem fet i
hauríem de pagar cada any
entre 180 i 200 euros per
hectàrea, la qual cosa suposa un fort impacte econòmic.»
—En quin procés està
la negociació?
—«Estem pendents de
com es desenvolupa el pla
de pressupostos i com s’aprova al Parlament.»
—A l’Urgell s’hauria de
canviar el sistema de reg
per inundació?
—«És un sistema de reg
molt antic i la substitució
comportaria una reestructuració del sector, ja que
les parcel·les s’haurien d’unir per poder compartir les
basses on s’emmagatzema
aigua i l’electrificació de
la zona per aplicar el degoteig. Això per a un pagès
és caríssim i més en un
moment en què el preu de
la fruita està per sota del
cost de producció. Caldria
l’ajut de l’administració.»
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